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Financiën - Subsidiereglement voor het instandhouden van nestgelegenheden
voor zwaluwen: Wijziging
De raad,
In openbare zitting vergaderd.
Samenvatting
Op de gemeenteraad van 18/12/2013 werd het subsidiereglement voor het instandhouden
van zwaluwnesten vastgesteld. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze
overeenkomst op een aantal punten aan te passen.
Voorgeschiedenis
 18/12/2013: De gemeenteraad stelt het subsidiereglement voor het instandhouden
van zwaluwnesten vast.
 03/12/2019: Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van
de gemeenteraad dit punt te agenderen op de zitting van de gemeenteraad van
18/12/2019.
Juridische grond
Het Decreet over het lokaal bestuur.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1 - Wijzigt het subsidiereglement voor het instandhouden van zwaluwnesten als
volgt:

 Aanpassing van een grammaticale fout in artikel 1: De zinsnede 'Het college van
burgemeester en schepenen een premie vermeent een premie' [...] wordt vervangen door
'Het college van burgemeester en schepenen verleent een premie' [...]
 In artikel 6 wordt
o de zin 'Na toekenning van de controle ter plaatse zal het gemeentebestuur het
verschuldigde bedrag van de premie ten spoedigste overmaken aan de aanvrager.'
vervangen door de zin 'Na toekenning van de controle ter plaatse zal het
gemeentebestuur, na goedkeuring van het dossier op het college van burgemeester
en schepenen, het verschuldigde bedrag van de premie overmaken aan de
aanvrager'
o ACT 856 vervangen door A 7.10.4
o volgende zin geschrapt: 'In 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 kunnen er
jaarlijks voor maximum € 2.000 aan subsidies toegekend worden.'
 In artikel 7 wordt volgende zin geschrapt: 'Bij overlast door de aanwezigheid van
nestgelegenheden dient de aanvrager de nodige begeleidende maatregelen te treffen om de
hinder te beperken.'
Artikel 2 - Met ingang vanaf 01/01/2020 luidt de gecoördineerde tekst van het
subsidiereglement als volgt:
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN NESTGELEGENHEDEN VOOR
ZWALUWEN
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen verleent een premie voor het instandhouden van
nestgelegenheden voor zwaluwen, met name de huiszwaluw (Delichon urbica), boerenzwaluw
(Hirondo rustica) en gierzwaluw (Apus apus).
Het toekennen van de premies verloopt chronologisch in functie van de datum van aanvraag
tot uitputting van het totaal in de meerjarenplanning voorziene bedrag van het betreffende
dienstjaar.
Artikel 2
De premie heeft betrekking op nestgelegenheden op of in woningen en andere gebouwen die
gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Bonheiden.
Artikel 3 – Aanvragen van de premie
De premie kan jaarlijks aangevraagd worden door de bewoner of gebruiker van het gebouw
waarop of waarin de nestgelegenheden zich bevinden. Het gemeentebestuur zal hiertoe
speciale aanvraagformulieren ter beschikking stellen.
Er is maar één aanvraag per persoon en per adres mogelijk.
Bij een eventuele aanvraag voor een appartementsgebouw is de premie bestemd voor de
vereniging van mede-eigenaars tenzij ontegensprekelijk kan vastgesteld worden dat de
nestgelegenheden verbonden zijn aan een individueel appartement: in dit laatste geval kunnen
de gebruikers van dit appartement de premie aanvragen en bekomen.
De aanvragen tot het bekomen van een premie moeten ten laatste op 30 juni worden
ingediend bij het gemeentebestuur.
Artikel 4 – Bedrag van de premie
Het bedrag van de premie voor het instandhouden van nestgelegenheden bedraagt:
o 1 tot en met 4 nesten: € 25
o 5 en meer nesten: € 50.
Enkel nestgelegenheden die door zwaluwen effectief bezet zijn, worden meegeteld bij het
bepalen van het bedrag van de premie. Het bedrag van de premie wordt jaarlijks vastgesteld
op basis van het aantal aanwezige en bezette nestgelegenheden.

Artikel 5 – Controle van de aanvraag
Door het aanvragen van de premie verklaart de aanvrager zich akkoord met de controle ter
plaatse van het aantal bezette nestgelegenheden.
De controle wordt na een vooraf gemaakte afspraak, in de periode tussen 1 juni en 31
augustus uitgevoerd door een afgevaardigde van het gemeentebestuur.
Artikel 6 – Uitbetalen premie
Na toekenning van de controle ter plaatse zal het gemeentebestuur na goedkeuring van het
dossier op het college van burgemeester en schepenen het verschuldigde bedrag van de premie
overmaken aan de aanvrager
De toekenning van de subsidie kan enkel indien er nog voldoende budget beschikbaar is binnen
de enveloppe voorzien voor actie A 7.10.4 van de beleids- en beheerscyclus (BBC), tenzij de
gemeenteraad beslist om dit bedrag aan te passen. Indien het aantal aanvragen het in het
budget voorzien bedrag overstijgt, zal het toekennen van de subsidies verlopen in functie van de
datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in het budget voorziene bedrag voor het
betrokken dienstjaar.
Artikel 7 – Algemene voorwaarden
De aanvrager verbindt er zich toe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen en
zal zorg dragen voor het behoud van de nestgelegenheid.
De aanvrager verklaart te weten dat alle zwaluwsoorten wettelijk beschermd zijn en dat het
verwijderen van nesten tijdens de broedperiode verboden en strafbaar is.
Artikel 8 - Terugvorderen premie
De premie kan teruggevorderd worden wanneer de aanvrager de voorwaarden van dit
reglement niet naleeft.
Artikel 3 - Maakt deze wijzigingen aan het subsidiereglement voor het instandhouden van
nestgelegenheden voor zwaluwen bekend overeenkomstig de bepalingen van het Decreet
over het lokaal bestuur.
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